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Productgegevens
Basiswaarborgen

VAB-Fietsverzekering biedt volgende waarborgen:
Deze verzekering dekt elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies van de fiets. Dit op voorwaarde
dat de fiets vermeld is in het aansluitingsbewijs én het niet gaat om een niet-verzekerd geval uit de
onderstaande lijst.
U kunt geen beroep doen op de VAB-Fietsverzekering voor:
• Schade die het gevolg is van een eigen gebrek van de verzekerde fiets;
• Schade die bestaat uit slijtage, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade die het
gevolg is van de blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden;
• Schade die geen invloed heeft op het gebruik of de functie van de verzekerde fiets;
• Schade door reiniging, bewerking, herstelling of restauratie;
• Schade die valt onder de garantie of een onderhoudscontract;
• Schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en
ioniserende stralingen;
• Schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden;
• Schade veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van
het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;
• Verlies, vernieling of beschadiging veroorzaakt door, overheidsmaatregelen, rechterlijke beslissingen,
computercriminaliteit of elektromagnetische velden;
• Indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies en waardevermindering na
herstelling of wegens het niet meer volledig zijn van een set, een stel of een collectie;
• Schade die door uzelf of met uw medeweten opzettelijk wordt veroorzaakt, klaarblijkelijk slecht
onderhoud of oneigenlijk gebruik van de verzekerde fiets.
De verzekerde waarde van de zoals opgenomen op de factuur. Vanaf de 13e maand na aankoop van de
fiets, wordt rekening gehouden met een afschrijving van 1% per begonnen kalendermaand. De vrijstelling
die wordt toegepast bedraagt 50,00 euro per schadegeval.

Optionele
waarborgen

VAB-Fietsbijstand:
• Pechverhelping voor de fiets opgenomen in het aansluitingsbewijs
• Geldig vanaf 1 km van de domicilie van de verzekerde en dit in België, Nederland en Luxemburg
• Voor alle soorten pech, ontstaan uit een ongeval, een technisch defect, lekke band, batterijprobleem,
vandalisme, diefstal of poging tot diefstal
• Het ter plaatse sturen van een VAB-wegenwachter. Indien de fiets ter plaatse niet door de VABwegenwachter terug rijklaar kan worden gemaakt, heeft men recht op één gratis vervoer van de
aangesloten fiets.
• Bij diefstal van de fiets organiseren we en nemen we de kosten ten laste voor het vervoer van de
rechthebbende tot zijn vertrek- of aankomstplaats in België met een maximum van €80.

Premie

De premie, inclusief de taksen, belastingen en commissies wordt vermeld in het aanbod en is afhankelijk
van de gekozen waarborgen. De premie is voorafbetaalbaar op de vervaldag

Contractuele Gegevens
Duurtijd van de
waarborgen

De verzekeringspolis wordt afgesloten voor de duur aangeduid in de polis. De aanvangsdatum van de
verzekeringspolis is gelijk aan de datum van ondertekenen van de polis door de verzekeringsnemer, doch
nooit vroeger dan de datum van betaling van de premie. Polissen met een looptijd van één jaar worden
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve wanneer één van de partijen zich
er tegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de vervaldatum van de
overeenkomst bij de post is afgegeven.

Opzeggingsrecht

De partijen hebben het recht de polis op te zeggen binnen de 14 dagen na ontvangst van de voorafgetekende
polis door VAB. Gaat de opzeg uit van de verzekeringsnemer dan gaat hij onmiddellijk in. Gaat de opzeg uit van
de verzekeraar dan gaat hij in 8 dagen na de kennisgeving ervan. De polis kan eveneens aangetekend door
de verzekeraar uiterlijk één maand na iedere aangifte of betaling van een schadegeval opgezegd worden. De
opzegging gaat, in dit geval, in na het verstrijken van drie maand te rekenen vanaf de dag volgend op de datum
van de verzending. De verzekeringsnemer heeft het recht de polis op te zeggen per aangetekend schrijven uiterlijk
één maand na betaling of weigering van een schadegeval.

Wetgeving en
rechtbanken van
toepassing

Op deze overeenkomst is de Belgische wetgeving van toepassing en meer specifiek:
• Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
• Wet van 27 maart 1995 betreffende verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekering
• Wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst
• Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij
• KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de
verzekeringsondernemingen
Elk geschil betreffend dit contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Gebruikte taal

De algemene voorwaarden, de polis en deze fiche zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Alle
communnicatie tijdens de looptijd van het contract zal gevoerd worden in de taal die u aangeeft bij de opmaak
van de polis, hetzij Nederlands, hetzij Frans. Tijdens de looptijd van de polis kan de taal van de communicatie
gewijzigd worden op eenvoudig verzoek aan onze klantendienst (contact@vab.be of 03 253 61 30).

Wat te doen bij klachten?
Heeft u vragen over dit product, dan kan u contact opnemen met onze klantendienst via contact@vab.be of via 03 253 61 30.
Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om u te helpen. Blijft uw probleem onopgelost, dan kan u zich wenden tot 
VAB-Klachtenbehandeling – Pastoor Coplaan 100 – 2070 Zwijndrecht - klachtenbehandeling@vab.be - 03 253 61 40. Indien de
oplossing die door onze Klachtenbehandeling wordt voorgesteld eveneens geen voldoening schenkt, dan kan u contact opnemen
met de Ombudsman van de Verzekeringen, www.ombudsman.as.

